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oikeutettiin palkkaamaan näyttely jaostoa varten arkkitehti, jolle rahatoimisto oikeutet-
tiin tammikuun 1 p:stä 1948 lukien suorittamaan kuukaudessa 15 000 mk ja arkkitehdin 
apulaiselle samoin 10 000 mk, mitkä molemmat palkkiot sisältyvät mainittuun 1 500 000 
mk:n määrärahaan x); Helsinki-seuran käytettäväksi 250 000 mk kansanomaisen Helsin-
gin kaupungin historiaa koskevan julkaisun valmistelutöihin 2); juhlakomitean käytettä-
väksi 275 000 mk juhlakantaatin ja -hymnin tekstikilpailun sekä 795 000 mk juhlakantaa-
tin ja -hymnin sävellyskilpailun järjestämiseen3); juhlakomitean käytettäväksi 200 000 mk 
kaupungin kehitystä ja sen oloja kuvaavan valokuvakokoelman aikaansaamiseen4); 
juhlakomitean käytettäväksi 1 600 000 mk Helsinki-aiheist en lyhyt elokuvakäsikirjoitusten 
kilpailua ja elokuvien valmistamista varten ehdoin, että kaupunki saa käytettäväkseen 
tarvitsemansa määrän kuitenkin enintään viisi kopiota 5); sekä juhlakomitean käytettä-
väksi 400 000 mk Suomen yleisradion järjestämien Helsinki-aiheisten kuunnelma- ja 
kuulokuvakilpailujen palkintoja varten6). 

Kaupunginhallitus päätti 7) kirjelmitse posti- ja lennätinhallitukselle esittää, että kau-
pungin 400-vuotis juhlan johdosta v. 1950 laskettaisiin liikkeelle kaksi juhlamerkkiä, 
toinen arvoltaan kirjeisiin ja toinen postikortteihin käytettävä. 

Kiinteistötoimiston talo-osastolle päätettiin 8) myöntää kaupunginhallituksen ylei-
sistä käyttövaroista 5 000 mk kaupungin perustamisen 400-vuotismuistokiven pahvimal-
lin teettämistä ja pystyttämistä varten vanhaan kaupunkiin. 

Kunnallisten maksujen säännöstely. Kunnallisen keskustoimiston kiertokirjeet, jotka 
koskivat eräitä säännöstelyn alaisia ja säännöstelyistä vapaita kunnallisia maksuja 
merkittiin 9) tiedoksi. 

Kaupungille kuuluvien autojen varustaminen kaupungin vaakunakuvalla. Kaupungin-
hallitus päätti10) kehoittaa kaikkia kaupungin laitoksia varustamaan autonsa kaupungin 
vaakunakuvilla, joita oli saatavissa rakennustoimiston korjauspajalta. 

2. Rahatointa koskevat asiat 

Tilinpäätös. V:n 1947 tilinpäätöksen jouduttamista silmälläpitäen kaupunginhallitus 
päätti n ) kehoittaa kaikkia kaupungin lauta- ja johtokuntia sekä virastoja ottamaan 
huomioon seuraavaa: 

1) uusia määrärahoja ei enää saada osoittaa v:n 1947 tileiltä; 
2) jo tapahtuneisiin ylityksiin on kiireellisesti hankittava suostumus; 
3) palkanlisäykset v:lta 1947, jotka maksetaan v:n 1948 aikana, on merkittävä v:n 

1948 tileille. 
Merkittiin12) tiedoksi rahatoimenjohtajan ilmoitus, että sähkönsäännöstelystä v:n 1947 

aikana kerääntyneitä ns. sähkösakkorahoja, jotka ovat riidanalaisia, ei merkitä v:n 
1947 tilinpäätökseen. 

Kaupunginhallitus päätti1 3) vahvistaa kaupungin v:n 1947 tilinpäätöksen. 
Tukholmassa oleva kaupungin clearingtili. Kaupunginreviisorin ilmoitettua tarkasta-

neensa Tukholmassa olevan kaupungin clering-tilin ja rahatoimenjohtajan annettua asias-
ta lausuntonsa kaupunginhallitus päätti14) hyväksyä mainitulta tasaustililtä suoritetut 
lunastukset, yhteensä 3 315 Ruotsin kruunua. Samalla myönnettiin kaupunginhallituksen 
yleisistä käyttövaroista 42 258 mk siirrettäväksi Helsingin—Tukholman komitean tilille. 

V:n 1902 laina. Kaupunginhallitus päätti1 5), että v:n 1902 lainaan kuuluvat obligaa-
tiot ja korkoliput, jotka olivat lunastamatta joulukuun 31 p:nä 1939 ja ovat sen jälkeen 
vanhentuneet, saadaan lunastaa niihin merkittyihin Suomen markkamääriin, mutta että 
korkoliput ja obligaatiot on kuitenkin esitettävä lunastettaviksi ennen joulukuun 1 p:ää 
1948. 

Obligaatioiden arvonta. V:n 1948 marraskuun 1 p:nä arvottiin kaupungin v:n 1909 
4 %:n lainasta 75 obligaatiota ä 2 515 mk; tammikuun 26 p:nä v:n 1933 kolmannesta 

Khs 19 p. helmik. 389 §. — 2) S:n 26 p. helmik. 438 §. — 3 ) S:n 20 p. toukok. 1 141 § 
ja 23 p. jouluk. 2 799 §. — 4) S:n 20 p. toukok. 1 140 §. — 5) S:n 3 p. kesäk. 1 247 §. — 6 ) S:n 
20 p. toukok. 1 142 §. — 7) S:n 19 p. helmik. 390 §. — 8) Khn jsto 15 p. jouluk. 6 277 §. — 9) Khs 
20 p. elok. 1 761 § j a 2 p. syysk. 1 869 §. — 10) Khs 20 p. elok. 1 755 §. — l x ) S:n 12 p. helmik. 
356 §. —1 2) S:n 11 p. maalisk. 592 §. — 13) S:n 1 p. huhtik. 744 §. —1 4) Khn jsto 26 p. toukok. 
5 519 §. —1 5) Khs 22 p. heinäk. 1 609 §. 
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4 y2 %:n lainasta 66 obligaatiota ä 10 000 mk ja 19 obligaatiota ä 5 000 mk; heinäkuun 1 
p:nä v:n 1933 kolmannesta 4 y2 %:n lainasta 68 obligaatiota ä 10 000 mk ja 22 obligaatiota 
ä 5 000 mk; joulukuun 1 p:nä v:n 1934 ensimmäisestä 4 y2 %:n lainasta 50 obligaatiota 
ä 10 000 mk ja 58 obligaatiota ä 5 000 mk; huhtikuun 30 p:nä v:n 1934 toisesta 5 %:n 
lainasta 16 obligaatiota ä 25 000 mk ja 1 obligaatio ä 5 000 mk; lokakuun 1 p:nä v:n 1934 
toisesta 5 %:n lainasta 67 obligaatiota ä 25 000 mk ja 3 obligaatiota ä 5 000 mk; lokakuun 
1 p:nä v:n 1935 ensimmäisestä 5 y2 %:n lainasta 146 obligaatiota ä 10 000 mk ja 1 obli-
gaatio ä 5 000 mk; joulukuun 1 p:nä v:n 1935 toisesta 5 y2 %:n lainasta 105 obligaatiota 
ä 25 000 mk ja 134 obligaatiota ä 10 000 mk; huhtikuun 30 p:nä v:n 1935 neljännestä 
5 y2 %:n lainasta 94 obligaatiota ä 10 000 mk ja 38 obligaatiota ä 5 000 mk; lokakuun 
1 p:nä v:n 1935 neljännestä 5 y2 %:n lainasta 100 obligaatiota ä 10 000 mk ja 40 obligaa-
tiota ä 5 000 mk; elokuun 31 p:nä v:n 1935 viidennestä 5 %:n lainasta 36 obligaatiota 
ä 50 000 mk; marraskuun 1 p:nä v:n 1936 ensimmäisestä 4 y2 %:n lainasta 100 obligaa-
tiota ä 1 000 Ruotsin kruunua; toukokuun 27 p:nä v:n 1936 toisesta 5 %:n lainasta 92 
obligaatiota ä 25 000 mk, 78 obligaatiota ä 10 000 mk ja 83 obligaatiota ä 5 000 mk; 
elokuun 31 p:nä v:n 1937 ensimmäisestä 4 y2 %:n lainasta 93 obligaatiota ä 25 000 mk, 
83 obligaatiota ä 10 000 mk ja 84 obligaatiota ä 5 000 mk; toukokuun 1 p:nä v:n 1938 
ensimmäisestä 3 y2 %:n lainasta 128 obligaatiota ä 5 000 Ruotsin kruunua ja 160 obli-
gaatiota ä 1 000 Ruotsin kruunua; heinäkuun 1 p:nä v:n 1938 toisesta 3 y2 %:n lainasta 34 
obligaatiota ä 5 000 Ruotsin kruunua ja 25 obligaatiota ä 1 000 Ruotsin kruunua; touko-
kuun 27 p:nä v:n 1939 ensimmäisestä 4 y2 %:n lainasta 62 obligaatiota ä 25 000 mk; elo-
kuun 31 p:nä v:n 1939 toisesta 5 %:n lainasta 83 obligaatiota ä 25 000 mk, 83 obligaatiota 
a 10 000 mk ja 83 obligaatiota ä 5 000 mk; maaliskuun 30 p:nä v:n 1943 ensimmäisestä 
5 %:n lainasta 3 obligaatiota ä 100 000 mk, 5 obligaatiota ä 50 000 mk ja 5 obligaatiota 
ä 10 000 mk. Arvottavaksi määrätyn obligaatiomäärän sijasta kaupunki lunasti seuraavat 
määrät kaupungin obligaatiolainoihin kuuluvia obligaatioita: v:n 1917 4 y2 %:n lainasta 
42 obligaatiota ä 10 000 mk, 31 obligaatiota ä 5 000 mk ja 44 obligaatiota ä 1 000 mk; 
v:n 1933 kolmannesta 4 y2 %:n lainasta 2 obligaatiota ä 10 000 mk ja 5 obligaatiota ä 5 000 
mk; v:n 1933 kolmannesta 4 y2 %:n lainasta 2 obligaatiota ä 5 000 mk; v:n 1934 ensimmäi-
sestä 4 y2 %:n lainasta 4 obligaatiota ä 10 000 mk; v:n 1934 toisesta 5 %:n lainasta 6 obli-
gaatiota ä 25 000 mk, 155 obligaatiota ä 10 000 mk ja 6 obligaatiota ä 5 000 mk; v:n 1935 
ensimmäisestä 5 y2 %:n lainasta 5 obligaatiota ä 10 000 mk ja 22 obligaatiota ä 5 000 mk; 
v:n 1935 toisesta 5 y2 %:n lainasta 3 obligaatiota ä 25 000 mk ja 8 obligaatiota ä 10 000 
mk; v:n 1935 neljännestä 5 y2 %:n lainasta 6 obligaatiota ä 10 000 mk ja 2 obligaatiota 
ä 5 000 mk; v:n 1936 toisesta 5 %:n lainasta 13 obligaatiota ä 10 000 mk ja 7 obligaatiota 
ä 5 000 mk; v:n 1937 ensimmäisestä 4 y2 %:n lainasta 10 obligaatiota ä 10 000 mk ja 
10 obligaatiota ä 5 000 mk; v:n 1938 toisesta 3 y2 %:n lainasta 44 obligaatiota ä 5 000 
Ruotsin kruunua ja 25 obligaatiota ä 1 000 Ruotsin kruunua; v:n 1939 ensimmäisestä 
4 y2 %:n lainasta 62 obligaatiota ä 10 000 mk ja 61 obligaatiota ä 5 000 mk; v:n 1941 
toisesta 6 %:n lainasta 116 obligaatiota ä 50 000 mk, 64 obligaatiota ä 25 000 mk, 46 obli-
gaatiota ä 10 000 mk ja 51 obligaatiota ä 5 000 mk; v:n 1943 ensimmäisestä 5 %:n lainasta 
32 obligaatiota ä 100 000 mk, 30 obligaatiota ä 50 000 mk ja 33 obligaatiota ä 10 000 mk; 
v:n 1946 ensimmäisestä 5 y2 %:n lainasta 100 obligaatiota ä 100 000 mk; sekä v:n 1946 
toisesta 5—7 %:n lainasta 32 obligaatiota ä 500 000 mk. 

Pienasuntolainan ottaminen. Merkittiin 1) tiedoksi sosiaaliministeriön ilmoitus, että 
se, suostuen kaupunginhallituksen anomukseen, oli myöntänyt kaupungille 31 070 000 
mk:n suuruisen pieasuntolainan käytettäväksi Kumpulaan rakennettavia asuinraken-
nuksia varten. 

Helsingin omakotirakentajat oy:lle päätettiin 2) myöntää 1 000 000 mk:n suuruinen 
laina 6 kuukauden ajaksi 8 %:n korolla. Mainitun lainan ja sen koron maksuaikaa pää-
tettiin3) sittemmin pidentää kuudella kuukaudella. 

Maunulan pienasunnot oy. Myöntyen Maunulan pienasunnot oy:n anomukseen kau-
punginhallitus päätti 4) luovuttaa yhtiölle velkakirjat n:o 43 b, määrältään 700 000 mk 
ja n:o 44—48, kukin määrältään 1 000 000 mk, jotka velkakirjat yhtiö väliaikaisesti oli 
antanut kaupungille pienasuntolainan maksamisen vakuudeksi, yhtiön puolestaan antaes-
sa kaupungille tilalle velkakirjat n:o 135—140, kukin määrältään 1 000 000 mk. 

Khn jsto 7 p. huhtik. 5 329 § ja khs 27 p. toukok. 1 223 §. — 2) Khs 15 p. huhtik. 860 §. — 
3) S:n 11 p. marrask. 2 455 §. — 4) S:n 10 p. kesäk. 1 343 §. 
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Omakotilainat. Kaupunginhallitus t e k i j o u k o n lainain välittämistä valtion omakoti-
lainarahastosta sekä tällaisten lainain siirtämistä myöhemmäksi ym. koskevia päätöksiä. 

Kiinnitysten myöhemmäksi siirtämiseen myönnyttiin 2) edellisten lisäksi 3 tapauksessa. 
Ehrensvärd-seura. Kaupunginvaltuusto oli myöntänyt3) 12 000 000 mk:n suuruisen 

korottoman lainan Ehrensvärd-seuralle rakennustoimintaa varten Suomenlinnan muinais-
muistoalueella mm. ehdoin, että laina saadaan nostaa erissä sitten kun asianomainen val-
tion viranomainen on antanut suostumuksensa alueen käyttämiseen matkailutarkoituk-
seen ja hyväksynyt Ehrensvärd-seuran ja Suomen matkailijayhdistyksen välisen sopimuk-
sen sekä Ehrensvärd-seuran puheena olevan luoton johdosta kaupungille antaman velka-
kirjan määräykset. Kaupunginlakimies oli sittemmin ilmoittanut, että puolustusminis-
teriön annettua lausunnon asiasta opetusministeriö oli kesäkuun 22 p:nä 1948 päättänyt 
hyväksyä alueen käyttämistä koskevan suunnitelman sillä ehdolla, että Suomenlinnan 
paikalliselle sotilasjohdolle jää yleisluontoinen järjestys- ja valvontaoikeus myöskin kysy-
myksessä olevalla linnoituksen osalla. Lisäksi alkuperäiseen sopimusluonnokseen oli tehty 
eräitä muutoksia. Mitä kaupungin ja Ehrensvärd-seuran väliseen velkakirjaan tuli„ 
puolustusministeriö oli vahvistanut sen pääasiallisesti kaupunginhallituksen hyväksymän: 
ehdotuksen mukaisesti. Kaupunginhallitus päätti 4) tällöin suorittaa kaupunginvaltuus-
ton myöntämän 12 000 000 mk:n suuruisen lainan Ehrensvärd-seuralle kaupungin ja 
Ehrensvärd-seuran välistä ja puolustusministeriön hyväksymää seuraavansisältöistä vel-
kakirjaa vastaan: 

» V e l k a k i r j a . 
Sitten kun Helsingin kaupunki on myöntänyt allekirjoittaneelle Ehrensvärd-seuralle 

kahdentoistamilj oonan (12 000 000) markan luoton käytettäväksi seuran suunnittele-
maan rakennustoimintaan Suomenlinnan muinaismuistoalueella, kuten alueen kaunista-
miseen, tarpeellisiin maankaivauksiin, uimarantojen järjestämiseen, ravintolarakennuk-
sen, pukuhuoneiden, käymälöiden ym. rakentamiseen, sitoutuu seura täten takaisin 
maksamaan sanotun lainan Helsingin kaupungille seuraavin ehdoin: 

1) Laina on koroton ja lyhennetään sitä vuosineljänneksittäin määrällä, joka kertyy 
alueen käyttämisestä matkailupaikkana seuran ja Suomen Matkailijayhdistys r.y:n 
kesken tänä päivänä tehdyn sopimuksen mukaisesti, jolloin kertapääsymaksuista saa-
duista varoista vähennetään lipunmyynnistä aiheutuvat suoranaiset kulungit, oppaiden 
palkkiot ja 20 % rakennusten kunnostamiseen ja korjaukseen. 

2) Valtion omistamat rakennukset ja niissä suoritetut muutos- ja sisustustyöt sekä 
linnoitusalueelle rakennettavat rakennukset, laitteet sekä puistoissa ja alueella tehtävät 
parannukset jäävät maanomistajan omaisuudeksi ja on muutostöistä ja uutisrakennuk-
sista laadittava piirustukset ja työselitykset, jotka puolustusministeriö hyväksyy, muinais-
tieteellistä toimikuntaa kuultuaan. 

3) Jos osa lainasta vielä on maksamatta Suomen Matkailijayhdistys r.y:n lopettaessa 
edellämainitussa sopimuksessa tarkoitetun toiminnan muinaismuistoalueella, on lainan 
maksamatta oleva osa suoritettava kymmenen vuoden kuluessa sen jälkeen 1/10 suuruisin 
vuotuismaksuin. 

4) Jos Suomen Matkailijayhdistys r.y. lopettaisi sopimuksessa mainitun toiminnan, 
ennenkuin velka on Helsingin kaupungille takaisin maksettu, on kaupunki oikeutettu 
jatkamaan toimintaa samoilla ehdoilla kuin matkailijayhdistys ja huomioonottaen 
tämän velkakirjan 2 kohdan määräykset. Ellei kaupunki tätä oikeutta käytä, voi-
daan se luovuttaa muille asianomaisten viranomaisten hyväksymille henkilöille. Jos kau-
punki tätä oikeutta käyttää, on se osa lainasta, joka ei tule maksetuksi sanotun so-
pimuksen 6 b:n määräysten mukaisilla lyhennyksillä suoritettava kaupungille takaisin. 

5) Jos lainaa tahi sen osaa käytettäisiin muuhun kuin tässä velkakirjassa sovittuun 

!) Khn jsto 7 p. huhtik. 5 330 §, 21 p. huhtik. 5 378, 5379, 5 380 ja 5 388 §, 5 p. toukok. 
5 435—5 437 §, 26 p. toukok. 5 504—5 507 §, 2 p. kesäk. 5 549 ja 5 550 §, 9 p. kesäk. 5 574— 
5 577 §, 30 p. kesäk. 5 648 ja 5 649 §, 7 p. heinäk. 5 678 §, 4 p. elok. 5 743—5 750 §, 18 p. elok. 
5 777—5 779 §, 25 p. elok. 5 803 §, 15 p. syysk. 5 888—5 892 §, 22 p. syysk. 5 917 §, 29 p. 
syysk. 5 941—5 945 §, 6 p. lokak. 5 985 §, 20 p. lokak. 6 028 §, 27 p. lokak. 6 053—6 056 §, 24 p. 
marrask. 6 191—6 194 § sekä 22 p. jouluk. 6 333 ja 6 335—6 341 §. — 2 ) S:n 24 p. maalisk. 5 278 §, 
5 p. toukok. 5 434 § ja 2 p. kesäk. 5 551 §. — 3) Ks. v:n 1947 kert. I osan s. 13. — 4) Khs 8 p. 
heinäk. 1 557 §. 
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tarkoitukseen, on lainamäärä kaupungin niin vaatiessa kokonaisuudessaan heti takaisin 
maksettava. 

6) Laina nostetaan erissä sen mukaan kuin sitä tarvitaan töiden kustantamiseen ja 
sittenkuin on selvitetty, että asianomainen valtion viranomainen on antanut suostumuk-
sensa alueen käyttämiseen matkailutarkoitukseen ja hyväksynyt Ehrensvärd-seuran ja 
Suomen Matkailijayhdistys r.y:n välisen sopimuksen sekä tämän velkakirjan määräykset. 

7) Ehrensvärd-seura siirtää täten Helsingin kaupungille Suomen Matkailijayhdistys 
r.y:n edelläsanotun sopimuksen 6 b ja 8 kohdissa antamiin maksusitoumuksiin perustuvat 
oikeutensa. 

Helsingissä 25 päivänä kesäkuuta 1948.» 

Samalla kaupunginhallitus päätti määrätä, että ravintola- ja muihin rakennuksiin 
tarkoitettu lainan osa, 8 000 000 mk, saadaan nostaa erissä sitä mukaa kuin nämä työt 
todellisuudessa edistyvät ja kaupunginarkkitehti toteaa, että vastaava määrä on töihin 
sijoitettu sekä että puisto- ja maatöihin tarkoitettu osa, 4 000 000 mk, niinikään saadaan 
nostaa erissä vastaavasti kaupunginpuutarhurin valvonnan alaisena. Lisäksi kaupungin-
hallitus päätti tehdä kaupunginvaltuustolle ilmoituksen Ehrensvärd-seuran ja Suomen 
matkailijayhdistyksen välistä sopimusta koskevaan ehdotukseen tehtävistä muutoksista. 

Sopimus kuului lopullisessa muodossaan seuraavasti: 

» S o p i m u s 

Ehrensvärd-seuran ja Suomen Matkailijayhdistys r.y:n välillä on tänään tehty seuraa-
va sopimus, joka tulee voimaan siinä tapauksessa, että Ehrensvärd-seura saa allaolevassa 
5:nnessä kohdassa mainitun luoton. Ehrensvärd-Seura merkitään sopimuksessa ES ja 
Suomen Matkailijayhdistys SMY. 

1) ES, joka valtiolta on saanut oikeuden hoitaa Suomenlinnan muinaismuistoalueen 
puistoja ja n.k. Hevosenkengän uimarantaa sekä käyttää kaponieereja Delwigiä ja Boijea, 
luovuttaa täten valtion suostumuksella SMY:lle käyttöoikeuden mainittuihin kaponiee-
reihin ja uimarantaan tässä sopimuksessa mainituilla ehdoilla. 

2) SMY huolehtii parhaansa mukaan matkailuliikenteen suuntaamisesta Suomenlin-
nan muinaismuistoalueelle, matkailijoiden ja muiden kävijäin tuonnista Helsingin sata-
masta mainitulle Suomenlinnan alueelle sekä heidän takaisinkuljettamisestaan. 

3) SMY asettaa Suomenlinnaan saapuvien käytettäväksi päteviä oppaita, jotka 
tutustuttavat heidät muinaismuistoalueen nähtävyyksiin. 

4) SMY kunnostaa tarkoitukseen varatun erän rajoissa puheenaolevan alueen siihen 
kuuluvine uimarantoineen noudattaen muinaistieteellisen toimikunnan ja Helsingin 
kaupungin ohjeita sekä järjestää ja sisustaa kaponieeri Delwigin ja siihen liittyvän kapo-
nieeri Boijen ravintolaksi ylläpitäen siinä ensimmäisen luokan ravitsemisliikettä. 

5) ES:n Helsingin kaupungilta saama vähintään 12 miljoonan markan suuruinen 
luotto luovutetaan lyhentämättömänä SMY:lle, joka käyttää sen kokonaisuudessaan 
4:nnessä kohdassa mainittuun tarkoitukseen siten, että alueen ja uimarannan kunnosta-
miseen käytetään enintään 4 miljoonaa markkaa ja loput kaponieeri Delwigiin sijoitettavan 
ravintolan rakennustöihin. Nämä työt, jollei voittamattomia esteitä ilmaannu, on saa-
tettava valmiiksi ravintolan osalta kesäkuun 1 päivään mennessä 1949, muulta osalta 
kuukautta myöhemmin. 

6) Tämän sopimuksen nojalla syntyvät tulolähteet käytetään seuraavasti: 
a) Helsingin—Suomenlinnan välisestä matkailuliikenteestä huolehtii ja kantaa siitä 

maksut SMY, mikäli se ei tapahdu valtion tai ehkä Helsingin kaupungin aluksilla. 
b) Susisaaren ja Kustaanmiekan muinaismuistoihin tutustumaan saapuvalta matkai-

lijalta SMY kantaa kertapääsymaksun, joka nykyään lasketaan 30 markaksi, mutta jota 
tarpeen tullen voidaan korottaa. Näin kertyvät varat, sittenkun niistä on vähennetty 
pääsylippujen myynnistä aiheutuvat suoranaiset kustannukset ja oppaiden palkkiot sekä 
20 % muinaismuistoalueen rakennusten korjausta ja kunnostamista varten, käytetään 
ES:n Helsingin kaupungilta saaman lainan lyhentämiseen. 

c) SMY perii n.k. Hevosenkengän uimarannan ja uimalaitoksen hoitamiseksi puku-

Khs 8 p. heinäk. 1 557 §. 
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suojien käyttäjiltä kohtuullisen korvauksen. Uimaranta-alueen laajuus määrätään erik-
seen puolustusministeriön hyväksymällä tavalla. Suomenlinnan joukko-osastot ovat oikeu-
tetut maksutta käyttämään uimalaitosta sovittuina aikoina. 

d) Ravitsemisliikkeen SMY ylläpitää siitä saamillaan tuloilla. 
e) Suomenlinnassa olevista museoista ovat niitä hallitsevat elimet oikeutetut kanta-

maan eri pääsymaksut, jotka ne itse pitävät. 
7) SMY:llä on, museoissa tapahtuvaa myyntiä lukuunottamatta, yksinoikeus liike-

toimintaan tässä sopimuksessa tarkoitetulla alueella, kuitenkin muinaistieteellisen toimi-
kunnan esityksestä puolustusministeriön määräämissä rajoissa. 

SMY sitoutuu sen haltuun joutuvissa rakennuksissa ja alueella ylläpitämään hyvää 
järjestystä ja kuria, noudattaen puolustusministeriön tai paikallisen linnoituksen päällys-
tön tarpeen vaatiessa antamia määräyksiä. 

8) SMY ottaa täten vastatakseen 5 kohdassa mainitun lainan takaisinmaksamisesta 
Helsingin kaupungille ES:n velkakirjassa mainituin ehdoin. ES puolestaan sitoutuu par-
haansa mukaan toimimaan niin, ettei tämän sopimuksen täytäntöönpanolle tule esteitä 
valtion, kunnan tai sotilasviranomaisten taholta. Jos voittamattomia esteitä olosuhteiden 
vuoksi ilmaantuu, tämä sopimus purkautuu, jollei toisin sovita, mutta vastaa SMY edel-
leenkin ES:n edellä mainitusta velasta Helsingin kaupungille ES:n velkakirjan määräys-
ten mukaisesti. 

9) Sovittamattomien erimielisyyksien ilmaantuessa ES:n ja SMY:n kesken siirretään 
ratkaisu välimiesoikeudelle, johon kumpainenkin sopimuspuoli valitsee edustajansa ja 
johon puheenjohtajan määrää Helsingin Kauppakamari, jolleivät valitut jäsenet puheen-
johtajan vaalista pääse sovintoon. 

10) Kun 5:nnessä kohdassa mainittu laina on maksettu, luovutetaan 6:nnen kohdan 
b-momentin mukaan kertyvät varat, sitten kun niistä on vähennetty lipunmyynnistä 
aiheutuvat suoranaiset kulungit ja oppaiden palkkiot sekä ravintolarakennuksen korjaus-
kustannukset Ehrensvärd-Seuralle, joka on velvollinen käyttämään niitä Suomenlinnan 
muinaismuistoalueen ja sen historiallisten rakennusten ja laitteiden kunnostamiseen. 

11) SMY ei saa omistusoikeutta tämän sopimuksen nojalla rakentamiinsa rakennuksiin 
eikä myöskään korvausta alueella suorittamistaan parannuksista ja muista töistään olkoot-
pa ne mitä laatua tahansa. 

12) ES oikeutetaan täten siirtämään Helsingin kaupungille SMY:n tämän sopimuksen 
6 b ja 8 kohdissa antamiin sitoumuksiin perustuvat oikeutensa. 

13) Jos valtion etu niin vaatii tai sopimuksen toteuttaminen tuottaisi voittamatonta 
haittaa linnoituksen toiminnalle, on puolustusministeriöllä valta lakkauttaa sopimuksen 
mukainen toiminta joko määräajaksi tahi kokonaan, jolloin velkasuhteen käyköön siten 
kuin 8 kohdassa on sanottu. 

14) Tämä sopimus tulee voimaan sen jälkeen, kun puolustusministeriö on sen hyväksy-
nyt käyttöoikeuden luovutuksen osalta, ja on se laadittu neljänä kappaleena, joista yksi 
kummallekin sopimuspuolelle ja yksi puolustusministeriölle sekä yksi opetusministeriölle, 
ja on se voimassa edellä sanotuin poikkeuksin siihen saakka, kunnes 5 kohdassa mainittu 
laina on maksettu, minkä jälkeen toiminnan jatkamisesta voidaan uudelleen sopia. 

Helsingissä 25 päivänä kesäkuuta 1948 
ES SMY» 

Helsingfors segelsällskap. Helsingfors segelsällskap nimisen yhdistyksen Liuskasaarella 
sijainneen ja tulipalossa tuhoutuneen purjehduskerhorakennuksen jälleenrakentamista 
silmälläpitäen kaupunginhallitus päätti *) myöntää yhdistykselle lahjoitusrahastoista 
ensisijaista kiinnitystä vastaan yhdistyksen hallinnassa Liuskasaarella olevan vuokra-
alueen vuokraoikeuteen rakennuksineen 2 000 000 mk:n suuruisen lainan kuuden kuukau-
den irtisanomisajoin ja sellaista korkoa vastaan, joka vastaa täkäläisten säästöpankkien 
ensiluokkaisista kiinnityslainoista ottamaa lainauskorkoa, kuitenkin vähintään 5 % %, 
ja ehdoin, että yhdistys esittää selvityksen siitä, että kysymyksessä oleva rakennus on 
palovakuutettu vähintään 10 500 000 mk:n arvosta. 

Takuusitoumuksen hyväksyminen. Sen jälkeen kun Ab. Folkhemmet nimisen yhtiön 
syyskuun 2 p:nä 1924 tunnustamassa, alkuaan 30 000 mk:n määräisessä velkakirjassa 

Khs 21 p. lokak. 2 266 §. 
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omavelkaisina takaajina olleista henkilöistä toinen oli kuollut, kaupunginhallitus hyväk-
syi1) uuden takaussitoumuksen allekirjoittaneet velkasitoumuksen takaajiksi. 

Oy. Lasipalatsi ab:n osakkeiden osto. Kaupunginhallitus päätti2) hyväksyä kiinteistö-
lautakunnan laatiman Oy. Lasipalatsi ab:n osakkeiden ostoa 6 000 000 mk:sta koskevan 
kauppakirjan, hyläten kuitenkin siihen ehdotetun kohdan, joka koski etuoikeuden myön-
tämistä nykyisille vuokralaisille lasipalatsin huoneistojen vuokraamiseen. 

Sen ohessa kaupunginhallitus päätti myöntää leimaveron suorittamista varten kiin-
teistölautakunnan käytettäväksi 150 000 mk. 

Oy. Mankala ab. Ilmoitettuaan korottavansa v. 1949 osakepääomaansa 180 000 000 
mk Oy. Mankala ab. oli pyytänyt osakkeenomistajiaan ennakkomaksuna suorittamaan jo 
kertomusvuoden kesän kuluessa v:n 1949 aikana tapahtuvan uuden osakeannin edellyt-
tämät osakepääomamaksut. Tämän johdosta kaupunginhallitus päätti3) suorittaa osuu-
destaan jäljellä olevan määrän eli 87 345 000 mk siten, että heinäkuun 1 p:nä 1948 suori-
tetaan 22 000 000 mk, heinäkuun 15 p:nä 1948 22 000 000 mk, elokuun 1 p:nä 1948 
22 000 000 mk ja elokuun 15 p:nä 1948 21 345 000 mk ehdoin, että määrät toistaiseksi 
kirjataan osakkeenomistajien yhtiölle myöntäminä 9 %:n lainoina. 

Rahatoimenjohtaja oli ilmoittanut, että Oy. Mankala ab:lle oli luvattu postisäästö-
pankista 120 000 000 mk:n suuruinen laina kaupungin takuuta vastaan sekä että, kun 
yhtiö oli rahan tarpeessa, asian kiireellisyyden vuoksi kaupunginhallituksen puolesta oli 
väliaikaisesti tunnustettu yhtiön asettama mainitulle määrälle kirjoitettu vekseli. Kau-
punginhallitus hyväksyi 4) toimenpiteen. 

Lahjoitusrahastot. Lahjoitusrahastojen varoista myönnettyjen lainojen korko päätet-
tiin 5) korottaa 8 % %:iin vuodessa kertomusvuoden toukokuun 1 p:stä lukien toistaiseksi. 

Asianajotoimisto Dittmar & Indrenius, jonka tehtäväksi oli annettu 6) kirjapainon-
johtajan O. Öflundin testamentin valvominen sikäli kuin se koski kaupunkia, oli ilmoitta-
nut, että sukuselvitystä ei vielä ollut saatu testamentintekijän Amerikassa olevista suku-
laisista, joten teoreettinen mahdollisuus testamentin moittimiseen oli vielä olemassa. 
Koska kuitenkin tämä oli varsin epätodennäköistä, toimisto oli ilmoittanut olevansa val-
mis suorittamaan kaupungin kirjapainokoululle määrätyn 100 000 mk:n legaatin. Kau-
punginhallitus päätti?) kehoittaa rahatoimistoa perimään toimistolta edellä mainitun 
rahamäärän. 

Rahatoimenjohtajan ilmoitettua, että viulutaiteilija Yehudi Menuhin oli syyskuun 
27 p:nä 1948 lahjoittanut kaupungille 50 000 mk käytettäväksi orpolasten hyväksi ja että 
rahat oli maksettu rahatoimistoon, kaupunginhallitus päätti8) kiitollisuudella vastaan-
ottaa lahjoituksen. 

Kaupungin ja Helsingin maalaiskunnan välinen lopputilitys. Kaupunginhallitus päätti9) 
kehoittaa Helsingin maalaiskunnan kunnallislautakuntaa valtioneuvoston lokakuun 5 
p:nä 1944 antamaan päätöksen 10) esittämällä tavalla ensi tilassa lähettämään mainitussa 
päätöksessä määrätyn Helsingin kaupungin ja Helsingin maalaiskunnan välisen lopputili-
tyksen. 

Kaupunginhallitus päätti n ) valita rakennustoimiston tiliviraston kamreerin R. R. 
Brandtin kaupunginkamreeri P. J. Björkin sijaan valvomaan yhdessä kaupunginreviisori 
A. S. Törnqvistin kanssa Helsingin kaupungin ja Helsingin maalaiskunnan välistä omai-
suuden ja velkojen loppuselvittelyä. 

Pennimäärien tasoittaminen markoiksi. Kaupunginhallitus 12) päätti hyväksyä rahatoi-
miston esityksen, että kaupunki tammikuun 1 p:stä 1949 alkaen maksuja suorittaessaan ja 
vastaanottaessaan sekä kirjanpidossaan ryhtyisi mahdollisuuksien mukaan tasoittamaan 
pennimääriin päättyvät erät markoiksi siten, että 50 p. ja sitä pienemmät pennimäärät 
alennetaan lähinnä alempaan ja 50 p. suuremmat pennimäärät korotetaan lähinnä kor-
keampaan markkaan. 

Kunnallisverotus. Merkittiin13) tiedoksi kunnallisen keskustoimiston kiertokirje, josta 
ilmeni, että valtiovarainministeriö oli helmikuun 27 p:nä 1948 tapahtuneessa esittelyssä 

!) Khs 29 p. huhtik. 958 §. — 2) S:n 9 p. jouluk. 2 716 §. — 3) S:n 29 p. huhtik. 950 §. — 
4) S:n 13 p. toukok. 1 102 §. — 5) S:n 15 p. huhtik. 855 §. — 6 ) Ks. v:n 1947 kert. I osan s. 139. — 
7) Khs 15 p. tammik. 100 §. — 8 ) S:n 2 p. lokak. 2 121 §. — 9 ) S:n 5 p. helmik. 297 §. —1 0) Ks. v:n 
1944 Kunnall. asetuskok. s. 146. — «) Khs 13 p. toukok. 1 093 §. —1 2) S:n 30 p. jouluk. 2 858 i — 
13) S:n 4 p. maalisk. 535 §. 
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lokakuun 4 p:nä 1946 annetun ennakkoperintälain 53 §:n nojalla, sellaisena kuin se on joulu-
kuun 20 p:nä 1946 annetussa laissa, määrännyt, että lääninhallitukset saavat maksaa 
kunnille etukäteen vuosineljänneksittäin 140 sadalta siitä määrästä, joka saadaan, kun 
verovelvollisilla v:lta 1946 olleita, heidän asuinpaikkansa perusteella taksoitettavia tuloja 
vastaava veroäyrimäärä korotetaan voimassa olevalla ennakkoveroäyrin hinnalla, sekä 
että tällä tavoin maksettu etumaksu suoritetaan kunnille, kunnes ne ilmoittavat v:lta 
1947 toimitettuun taksoitukseen perustuvan lopullisen veroäyrimäärän, minkä jälkeen 
kunnille suoritetaan etumaksua sen mukaan kuin sitä myöhemmin määrätään. 

Kaupunginhallitus päätti1), että veroäyriltä kannettava määrä määrätään v. 1948 
alustavasti 8 mk:ksi sekä että tämän mukainen tilitys veronmaksajien kanssa suoritetaan 
v:n 1948 lokakuun 18 p:n ja 28 p:n välisenä aikana. 

Verotusvalmisteluviraston ilmoitukset kertomusvuonna suoritetun kunnallisverotuk-
sen lopullisesta tuloksesta merkittiin2) tiedoksi. 

Lapsilisän ja kansaneläkemaksun suorittamisesta annetun lain työnantajalle asettamia 
velvollisuuksia koskevat Kaupunkiliiton palkka-asiainneuvoston kiertokirjeet syyskuun 
25 p:ltä 1948 merkittiin3) tiedoksi. 

V eropidätyksen toimittaminen lapsilisän osalta. Kaupunginhallitus päätti 4) ilmoittaa 
kaikille kaupungin lauta- ja johtokunnille: 

että lapsilisä on suoritettava kunkin kuukauden viimeisen palkanmaksun yhteydessä 
taikka, jos työsuhde katkeaa sitä ennen, viimeisen palkanmaksun yhteydessä; 

että veronpidätys lapsilisästä kuukausipalkkaa nauttivien osalta on toimitettava siten, 
että lapsilisä lisätään varsinaiseen palkkaan ja yhteissummasta lasketaan pidätys vero-
kirjaan liitetyn taulukon mukaan; sekä 

että veronpidätys lapsilisästä, milloin palkka maksetaan kuukautta lyhyemmin 
väliajoin, suoritetaan siten, että maksettavasta lapsilisästä pidätetään kymmenen sadalta. 

Koiravero. Huomauttaen kaupungin- ja kauppalainhallituksille osoittamassaan kierto-
kirjeessä, että metsästyslakia uudistamaan asetettu komitea oli Suomen kaupunkiliitolle 
lähettänyt kirjelmän, jossa se oli ilmoittanut työnsä aikana kiinnittäneensä huomiota 
myöskin koiraverosta v. 1894 annettuun asetukseen, jonka erinäisiin määräyksiin se oli 
ehdottanut muutoksia, kunnallinen keskustoimisto oli pyytänyt kaupunginhallitukselta 
lausuntoa koiraveroon ja koiria yleensä koskeviin sääntöihin tehtävistä muutoksista. 
Kaupunginhallitus päätti5) keskustoimistolle rahatoimiston esityksen mukaisesti ehdot-
taa, että koiraverosta annetun asetuksen 2 §:n 2 kohtaan muutettaisiin siten, että vero 
voidaan kantaa jo kuluvalta vuodelta sekä 5 §:ää siten, että kunta parhaaksi katsomallaan 
ajalla saisi toimittaa koiraveron kannannan. 

Verojäämien perintä. Kaupunginhallitus päätti6) kehoittaa kaupunginvoudinkontto-
reita järjestämään verojäämien perimisen tehokkaammaksi käyttämällä hyväkseen niitä 
osoiterekistereitä, joita kaupungin muut viranomaiset, etenkin kansanhuolto viranomaiset 
ovat laatineet, kehoittaa rahatoimistoa lähettämään takaisin kaupunginvoudinkonttorei-
hin kaikki v:n 1944—46 tuntemattomien osoitteiden vuoksi poistettavaksi ehdotettujen 
verojäämien perimiskuitit sekä kehoittaa kaupunginvoudinkonttoreita uudelleen selvittä-
mään, asuvatko kysymyksessä olevat henkilöt vielä Helsingissä, ja asian niin ollen heti 
ryhtymään perintätoimenpiteisiin. 

Kunnallisten verojen ja maksujen kannanta. Merkittiin 7) tiedoksi Suomen pankkiyhdis-
tyksen, Suomen säästöpankkiliiton ja Osuuskassojen keskus oy:n ilmoitus, että helsinki-
läiset rahalaitokset perivät heinäkuun 1 p:stä 1948 lukien Helsingin kaupungin kunnallis-
verojen ja muiden kunnallisten maksujen, sähkö- ja kaasulaskujen sekä kansaneläkelaitok-
sen vakuutusmaksujen kannosta palkkiota 8 mk veroerää tai muuta maksuerää kohden. 

Talousarvio. Merkittiin 8) tiedoksi ilmoitukset kaupungin lauta- ja johtokunnille sekä 
laitoksille lähetettävistä kiertokirjeistä, jotka koskivat kertomusvuoden talousarvion 
muutoksen vahvistamista sekä v:n 1949 talousarvion laatimista. 

Talousarvion valmistelutyöhön päätettiin9) ottaa apulaisiksi elokuun 15 p:stä lukien: 
toimistoapulaiset S. M. Asteljoki ja I. Hukkataival. 

l) Khs 22 p. heinäk. 1 608 §. — 2 ) S:n 7 p. lokak. 2 133 §. — 3) S:n 7 p. lokak. 2 148 § ja 14 p , 
lokak. 2 188 §. — 4) S:n 4 p. maalisk. 536 §. — 5) S:n 5 p. elok. 1 643 §. — 6 ) S:n 21 p. lokak. 
2 267 §. — 7) S:n 27 p. toukok. 1 219 §. — 8) S:n 22 p. huhtik. 905 ja 906 §. — 9) Khn jsto 14 p„ 
heinäk. 5 696 §. 


